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حديث بني احلكم علي محمود ومالك القالفقتال على الكرة صالح العصفور يسلم جائزة أفضل العب

الدورات الرمضانية لجميع األلعاب في الشهر الفضيل

كتيبة كامكو تتحدى محترفي بي إم دبليو.. والخرافي يبدأ مشوار التحدي في »الروضان«
مؤتمر صحافي لموراتي وتولدو مساء اليوم 

زاحمتكش 4 اهداف، وهدفا لكل من 
محمد وزير زادة وعلي ديوان. 

الثاني  الدور  وتبدأ منافسات 
للدورة الي����وم مبواجهات نارية 
جتم����ع األولى f6 م����ع زين وفي 
الثاني����ة يلتقي فري����ق املرحوم 
محمد عبداحملسن اخلرافي حامل 
اللقب مع ثاني املجموعة العاشرة، 
فيما سيصطدم كامكو بعقبة بي 

إم دبليو. 

الذي استس����لم العبوه للتفوق 
الواضح لالعبي السد طوال شوطي 

املباراة. 
وف����ي املباراة الثالثة س����حق 
كامكو منافس����ه فري����ق املرحوم 
الهزمية  الرومي ليلحق به  احمد 
االولى في املجموعة التاسعة التي 
يتصدرها كامكو بتسع نقاط، ويليه 
الرومي ب� 4 نقاط. وحملت سداسية 
كامكو توقي����ع الالعبني االيراني 

واحلماس لصاحله ولم يترك أي 
فرصة لفريق املرحوم حسن كمال 
للسيطرة على املباراة او مبادلة 
الهجمات، ليكتفي األخير بتسجيل 
هدف شرفي حمل توقيع الالعب 

عبدالعزيز الرفاعي. 
وف����ي املجموعة ذاتها لم يجد 
السد القطري صعوبة في حتقيق 
فوزه الثاني بالدورة بخماس����ية 
نظيفة، مزقت ش����باك رجا سليم 

الرومي 1-6. 
وتابع فريق الشهيد فهد االحمد 
سلس����لة عروضه القوية بقيادة 
جنمه اجلديد عل����ي ديوان الذي 
سجل اهداف فريقه الثالثة، ليخطف 
األضواء من الثالثي املصري املعتز 
ب����اهلل ومحمد رش����دي ووحيد 

عبدالناصر..
واستغل فريق الشهيد الفارق 
الكبي����ر ف����ي امله����ارات الفردية 

عشر للدورة قد ش����هدت انتزاع 
فريق الشهيد فهد األحمد صدارة 
املجموعة الثامنة بتغلبه على فريق 
املرحوم حسن كمال ب� 3-1، فيما 
حل الس����د القطري ثانيا بفوزه 
العريض على فريق املرحوم رجا 

سليم 0-5.
في حني واص����ل فريق كامكو 
انتصاراته في املجموعة التاسعة 
على حساب فريق املرحوم احمد 

وأعدت اللجنة املنظمة احتفالية 
صغيرة لرئيس النادي االيطالي 
سيش����ارك فيها جمه����ور الدورة 
الغفي����ر الذي س����يرتدي فانالت 
وشعارات انتر ميالن، كما حدث 
العام املاضي عندما زار رئيس نادي 
برشلونة األسبق خوان البورتا 
الدورة بدعوة مماثلة من اللجنة 

املنظمة. 
وكانت منافسات اليوم التاسع 

ابط����ال أوروبا،  ايطاليا ودوري 
والتي ستعرض مجتمعة للمرة 
األولى خارج مدينة ميالن، وستقيم 
اللجنة املنظمة مؤمترا صحافيا 
للوفد االيطالي في قاعة التشريفات 

عقب الوصول مباشرة.
وس����يحضر موراتي والوفد 
املرافق له منافسات دورة الروضان 
غدا األربعاء داخل صالة الشهيد 

فهد األحمد باحتاد كرة اليد. 

يصل في ال� 5من مساء اليوم 
رئيس نادي انتر ميالن االيطالي 
ماسيمو موراتي ليحل ضيفا على 
دورة املرحوم عبداهلل مش����اري 
الروضان لكرة الصاالت ومعه الوفد 
املرافق الذي يض����م حارس انتر 

السابق فرانسيسكو تولدو.
وسيصل موراتي برفقة كؤوس 
انتر ميالن التي جناها في املوسم 
املنقضي وهي الدوري وكأس����ي 

تتويج فريق الوطنية البطل

جانب من املباراة النهائية

الشهيد حمزة يواصلالوطنية »أ« بطاًل لدورة »الوطنية«
 تألقه في »الجابرية«

واصل حامل لقب دورة اجلابرية 
اخلامسة عش���ر لكرة القدم فريق 
الشهيد حمزة دشتي تقدمه نحو 
حصد لقب الدورة الرمضانية التي 
تق���ام على صال���ة محمد الوهيب 
باجلابرية حتت رعاية رئيس احتاد 
الكرة الشيخ طالل الفهد وذلك بعد 
ان اقصي الفريق العنيد في الدورة 
فريق الشهيد محمد الثنيان وفاز 
عليه بثنائية نظيفة قبل ان ينسحب 
فريق الثنيان احتجاجا على قرارات 
احلكم الدولي السابق حميد عرب 
الذي طرد احلارس لتعمده اخلشونة 
مع جنم فريق الشهيد حمزة دشتي 
االيراني عباس���ي، وكانت املتعة 
حاضرة وبقوة في منافسات دور ال� 
16 للبطولة السيما في املباراة التي 
جمعت فريق الشهيد عبد اللطيف 
الوهيب مع فريق الش���هيد احمد 
قب���ازرد والتي انتهت بفوز فريق 
الوهيب 5-2، وحقق فريق الشهيد 
جاسم املطوع الفوز بصعوبة على 
فريق الشهيد محمد صفر 5-4 وذلك 
في مباراة شهدت ندية كبيرة، وجنح 
فريق الشهيد ميثم املولي في جتاوز 
فريق الشهيد احمد احلطاب 3-4 
بصعوبة بالغة. ويلتقي اليوم في 

منافس���ات البطولة فريق الشهيد 
البلوش���ي وفريق الشهيد  خليل 
سليمان الشراح، وفريق الشهيد 
صالح الشيحة مع فريق الشهيد 
يوسف املش���اري، وفريق الشهيد 
عيس���ى الس���عد مع فري���ق مهد 
املباراة االخيرة  البلوش���ي، وفي 
يواجه فريق الشهيدة اسرار القبندي 

فريق الشهيد جنيب الرفاعي. 
من جانبه كشف عضو مجلس 
ادارة جمعي���ة اجلابري���ة وامني 
الصندوق امين باشا عن مفاجآت 
كثيرة ستشهدها دورة اجلابرية في 
االدوار النهائية منها حضور عدد من 
الفنانني منهم داود حسني وطارق 
العلي وخالد البريكي وعبداهلل الزيد 

وحسني مهدي. 
وقال باش���ا: أن هناك ترحيبا 
كبي���را من اجلمي���ع في احلضور 
البطول���ة كونها  واملش���اركة في 
حتظى بشهرة واسعة وسمعة طيبة 
وايضا كونها حتمل تخليدا لشهداء 
الكويت االبرار. واضاف ان اللجنة 
املنظم���ة للبطولة رصدت جوائز 
قيمة كعادتها وزادت من اجلوائز 
اليومية بع���د االقبال اجلماهيري 

الكبير على البطولة.

الوطنية »أ«  احرز فري���ق 
لقب النس���خة احلادية عشرة 
لبطول���ة الوطنية الرمضانية 
لك���رة للصاالت والتي تنظمها 
شركة الوطنية لالتصاالت وذلك 
بتغلبه في املباراة اخلتامية على 
فريق الوطني���ة »ب« بركالت 
اجل���زاء الترجيحية 5-4 بعد 
انته���اء الوق���ت االصلي للقاء 
بالتعادل االيجابي بأربعة أهداف 
لكل فريق في مباراة ماراثونية 
حفلت بالندية واالثارة واملتعة 
الكروية ليحصد الوطنية »أ« لقب 
البطولة عن جدارة واستحقاق 
متفوقا على جميع فرق الدورة 
التي شاركت في نسختها احلالية 
وعددها 32 فريقا ولعبت بنظام 

خروج املغلوب.
وحصد العب فريق شركة زين 
ومنتخب الصاالت حمد العثمان 
لقب احسن العب في البطولة 
بعد املستوى املميز والرائع الذي 
ظهر به خالل منافسات الدورة 
رغم خروج فريق���ه من الدور 
قبل النهائ���ي فيما منح محمد 
اش���كناني حارس مرمى فريق 
الوطنية »ب« ومنتخب الصاالت 

لقب أفضل حارس في البطولة 
بعد جناحه في تقدمي مستوى 
مميز طوال انشطة الدورة التي 
استضافتها صالة عبدالعزيز 
اخلطيب في النادي العربي خالل 
الفترة من 14 حتى 29 من الشهر 

اجلاري.
الي���وم اخلتامي  وحت���ول 
لل���دورة الى احتف���ال رياضي 
مبهر في ظ���ل التنظيم الرائع 
الكبير  واحلضور اجلماهيري 
والذي تقدمه مدير عام شركة 

الوطنية لالتصاالت س���كوت 
جيجنهامير وعبدالعزيز البالول 
مدير العالقات العامة واالعالم 
املديرين  بالش���ركة وعدد من 
واملسؤولني بالشركة وممثل عن 

مجلس ادارة النادي العربي.

محاولة لتسديد الكرة وفي اإلطار محمد السبيعي

محاصرة لقطع الكرة

مباراة استعراضية بين النواب والوزراء مع إدارات الجمعية السابقة 

»المهندسين« اختتام اليوم بحضور وزير الخارجية 
 نجوم مصر وإيران في ختام »الشايع« 

قال منسق اللجنة املنظمة في 
دورة جمعية املهندسني الرمضانية 
الرابعة املهندس محمد السبيعي ان 
ختام البطولة اليوم الثالثاء سيشهد 
حضور راعي الدورة نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح. وأضاف 
السبيعي أن اللجنة املنظمة أنهت 
كافة الترتيبات باستضافة املباراة 
االس����تعراضية التي ستجمع بني 
الوزراء والنواب وأعضاء املجلس 
البلدي ف����ي فريق واحد مبواجهة 
فريق أعضاء مجلس إدارة جمعية 
املهندس����ني الس����ابقني في مباراة 
اس����تعراضية ستس����بق املباراة 
اخلتامية مش����يرا ال����ى أن فريق 
النواب وال����وزراء أو من اإلدارات 
احلكومية جميعهم من املهندسني 
الفت����ا ال����ى أن هن����اك العديد من 
األسماء أكدت مشاركتها باملباراة 
من النواب والوزراء وحرصوا على 
املشاركة كونهم من أبناء اجلمعية. 
وبني السبيعي أن هذه الفكرة هي 
األولى من نوعها بوضع السلطة 
التنفيذية والتشريعية في فريق 
واحد متمنيا أن يكون هذا التواؤم 
بداية االنطالقة احلقيقية للتوافق 
بينهم في كل األمور مشيرا الى أن 
اللجنة املنظمة خصصت مفاجآت 
قيمة للجمهور الذي سيحضر املباراة 
االستعراضية والنهائية متاشيا مع 
قيمة احلدث، وأشار السبيعي الى 
أن الشيخ د.محمد الصباح هو من 
سيقوم بتتويج األبطال الفائزين 
باجلوائز القيمة والتي سيحصل 
من خالله����ا الفائز باملركز األول 3 

بخاري ورائ���د عبدالرزاق وعلي 
البطي ومحمد اس���ماعيل وحمد 
الش���يباني ومش���اري النكاس 
واحلارس فيصل البغلي لقيادة 
فريقهم بي ام دبليو نحو التأهل 

الى دور الثمانية.
وف���ي املب���اراة الثانية يدافع 

الوطني���ة لالتص���االت عن لقبه 
بقوة عندما يالقي فريق الشهيد 
عبدالرزاق بوشهري في مواجهة من 
العيار الثقيل خاصة ان الوطنية 
يدرك متاما انه ليس هناك مجال 
للتعويض وعليه محاولة اخلروج 
فائزا بهذا اللقاء لكي يقترب خطوة 

نحو احملافظة على لقبه.
ودع بنك اخلليج دورة الشايع 
بعد اخلسارة املفاجأة التي تعرض 
لها عن طريق فريق احمد ارتي 
الذي تغلبه عليه 2-0 في لقاء 
ال يعبر عن نتيجة املباراة حيث 
كانت السيطرة والسيادة ملصلحة 

كش���ف مقرر دورة الش���ايع 
الرمضانية لكرة الصاالت د.محمد 
خليل عن مفاجأة أعدتها اللجنة 
املنظمة برئاس���ة هشام الشايع 
في ختام الدورة الذي سيقام 29 
رمضان وذلك بإقامة مباراة كرة 
جتمع بني منتخب أندية مصر لكرة 

الصاالت مع نظيره االيراني.
واضاف محمد خليل ان اللجنة 
املنظم���ة جه���زت كل الترتيبات 
لتنظيم هذا احلدث الذي يقام الول 
مرة ويجمع بني اقوى العبي قارتي 

افريقيا وآسيا في كرة الصاالت.
ومن املتوقع ان يجذب العديد 
من اجلماهير العاش���قة ملهارات 
الالعبني املصريني وااليرانيني في 

كرة الصاالت.
وق���ال خليل ان هن���اك دورة 
استعراضية اخرى ستجمع بني 
فريقي تلفزيون سكوب وتلفزيون 
الوطن وذلك بعد موافقة الطرفني 
حيث أبدى محمد طالل الس���عيد 
املدي���ر التنفيذي لقناة س���كوب 
استعداده للمشاركة وإعداد فريقه، 
بينما قرر احمد الدوغجي مدير عام 
قناة الوطن االس���تعانة بخبرات 
العاملني في كرة الصاالت إلعداد 
فريق قادر على مواجهة سكوب 
خاصة انه يعلم ان س���كوب لها 

خبرة طويلة في املالعب.
وتنطلق اليوم منافسات املرحلة 
االولى من دور ال� 16 بإقامة مباراتني 
األول���ى جتمع بني ب���ي ام دبليو 
وديوانية العمر، والثانية فريق 
الشهيد عبدالرازق بوشهري وحامل 

اللقب الوطنية لالتصاالت.
وفي املباراة األولى يس���عى 
الهولندي جيرمن ورفاقه االيراني 

فريق بنك اخلليج. وفي املباراة 
الثاني���ة التي أقيم���ت بني أوالد 
العم الرومي ابتس���مت القرعة 
لفريق احمد بن حسني الرومي 
بعد تعادلهما في الوقت األصلي 
وركالت الترجيح مع فريق املرحوم 
سليمان الرومي في مباراة غاية 
في اإلثارة واملتعة انتهت الوقت 
األصلي للمباراة 1-1 تقدم فريق 
املرحوم احمد بن حسني الرومي 
عن طريق علي الصراف وادرك 
بعدها فريق املرحوم س���ليمان 
الرومي التعادل عن طريق احمد 
الفارس ليحتك���م الفريقان الى 
ركالت الترجيح التي انتهت ايضا 
بالتعادل. وفي املباراة الثالثة جنح 
فريق شركة التسهيالت في تخطي 
عقبة ديوانية العربيد 5-2 في 
مباراة قوية وحماس���ية من كال 
الفريقني سجل للتسهيالت عاطف 
عبدالعزيز وعدنان فضل اهلل )لكل 
منهما هدف���ان( ومحمد ادريس 
)ه���دف( في حني س���جل هدفي 
العربيد طارق اجلطيلي وعلي 
س���رحان. وفي لقاء نهائي قمة 
مبكرة جنح فريق املرحوم رجب 
مبحترفيه االيرانيني في ازاحة 
فريق فنايل بالعبيه الرومانيني 
في مباراة انتهت ملصلحة فريق 

املرحوم رجب 4-صفر..

الشهاب: »الشايع« تتطور

قال امني صندوق النادي العربي 
سابقا مؤيد الشهاب ان دورة الشايع 
تتطور كل عام لألفضل لكن هذا 
العام كانت متميزة للغاية وذلك 
بعد مش���اركة مفتوحة لالعبني 
احملترفني مما اضاف قوة للفرق 

املشاركة.

آالف دينار والثان����ي 1500 دينار 
وجائ����زة ألفضل حارس وألفضل 
العب بالدورة باإلضافة إلى الهداف 
مشيرا الى أن الالعبني جميعهم من 
أبناء اجلمعية أو من كلية الهندسة 
والبترول وهي فكرة القت النجاح 
الكبير بني أبن����اء اجلمعية كونها 
جمعتهم في مكان واحد ما زاد من 
االحتكاك فيما بينهم وهو الهدف 
املنشود من إقامة الدورة. وأوضح 
السبيعي أن الدورة شهدت مشاركة 
32 فريقا ملدة 8 أيام بنظام خروج 
املغلوب كما أنها أبرزت العديد من 

الالعبني املميزين والذين قادوا فرقهم 
إلى املباراة النهائية أو نصف النهائي 
موضحا أن الدورة لم يكن بها أي 
احتجاج أو اعتراض من قبل الفرق 
على اللجنة املنظمة أو احلكام ما 
س����اهم في إجناح الدورة. وشكر 
الس����بيعي كل من كان وراء تألق 
ال����دورة للعام الرابع على التوالي 
خصوصا وس����ائل اإلع����الم التي 
رافقت الدورة منذ انطالقتها وحتى 
يوم اخلتام وكذلك حكام البطولة 
الذين أخرجوا جميع املباريات إلى 

بر األمان.


